Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador

Dos rituais do Hajj
Louvado seja Allah Senhor do Universo, testemunhamos que não há
divindade exceto Allah, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que
Muhammad é Seu servo e Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah
estejam sobre o Mensageiro de Allah, sua família, e seus companheiros
O peregrino à Santa casa de Deus e o muçulmano em todos os lugares,
cuidado em achar que o ritual do Hajj é apenas palavras e atos, e você não
percebe o significado e não saber o propósito por trás dele, pois cada ato
de Hajj, além de cumprir com a ordem de Deus todo poderoso, tem um
significado, lições e propositos, quem a perceber voltará da viagem do Hajj
mudará o seu olhar pela vida e desfrutará de uma boa vida mundana e
eterna, e destas lições e conotações incluem:
1. Se olharmos para Ihraam, que é o primeiro ato do Hajj, quando o peregrino chega ao
meeqaat, deve tirar as roupas do mundo para usar as roupas brancas do Ihraam, que
não são costuradas, e aqui sentimos o momento de deixar o mundo e ir ao encontro de
Deus. Para lembrar ao peregrino que um dia ele deixará a roupa do nosso mundo e usará
uma vestimenta branca, para relembra-lo que um dia ele retornará a usar, caminhando
sem dinheiro e sem posições e sem autoridade, então se prepara para estas duas
jornadas, assim como o Senhor dos Mundos, mencionou sobre a peregrinação na surata
Al Baqara versículo 197: “Equipai-vos de provisões, mas sabei que a melhor provisão
é a devoção. Temei-Me, pois, ó sensatos.”
2.

Se formos ao tawaaf na Casa Sagrada, lá as pessoas são semelhante aos anjos do
misericordioso, que ficam andando ao redor do Trono, então que o Taif (o peregrino
que anda ao redor da caaba) coloque diante seus olhos que ele está fazendo igual aos
anjos, e que seja como Deus Altíssimo revelou sobre eles na surata At Tahrim versículo
6: “que jamais desobedecem às ordens que recebem de Deus, mas executam tudo
quanto lhes é imposto.” Temos também que renovar o pacto com Deus Todo-Poderoso
seguindo no caminho da verdade, bondade e virtude, e no tawaaf também sentir a
importância do compromisso em seguir os procedimentos dos profetas de realizar os
ritos do Tawaf ao redor da casa de Deus, e seguir este caminho e não nos desviar dele.
isso é evidente através do recebimento da Pedra Negra ou referência a ela em cada
passo. Ábis Ibn Rabi’ (R) relatou: “Vi o Ômar Ibn al Khattab (R) beijando a Pedra Negra
(da Sagrada Caaba), e o ouvi dizer: “Se não tivesse visto o Profeta (S.A.A.W) beijar-te, eu

nunca te beijaria!”BUKHARI. Nós seguimos no mesmo caminho - os profetas - e
seguimos as suas ações.
3. Na caminhada entre Safa e Marwa, o crente aprende a recorrer ao Deus Todo-Poderoso,
e nao hesitar em bater a SUA porta repetidas vezes para pedir ajuda e apoio, assim,
como aconteceu a senhora Hajar mãe do nosso profeta Ismael (A.S) que a paz esteja
com eles, onde o seu marido Khalil ar Rahman (o amigo do Misericordioso) o Profeta
Ibrahim(A.S) os deixou em uma terra estéril e sem água com seu bebê, e se esgotou o
que eles tinham de comida e agua, então ela subiu ao Monte Al -Safa a procura por
salvação e depois desceu e foi subindo na direção do Monte Al Marwa e repetiu por sete
vezes até que venho o alívio do CIENTE SUTIL onde fez nascer uma fonte de água
debaixo dos pés de seu bebê, que é a água de Zamzam, onde o lugar é uma benção até
hoje, e esta é a origem da caminhada entre Safa e Marwa, e o nosso Profeta (S.A.A.W)
diz:“Se vos encomendardes a Deus com verdadeira devoção e sinceridade, Ele vos
proverá como faz com os pássaros, que saem com as moelas vazias, pela manhã, para
regressarem com elas cheias ao entardecer.” (Tirmizi).
4. no momento de Arafa, todas as pessoas de diferentes raças, cores e línguas em um único
lugar usando um mesmo manto repetindo com uma única voz: “Labbaik allahumma
labbaik, labbaika laa shareeka laka labbaik. Innal hamda wunni-mata laka wal-mulk
laa shareeka lak.”
Significado:
“Aqui estou oh Allah, aqui estou. Tu não tens sócios. Aqui estou. Todo o louvor e graça
são para Ti, e para Ti é o domínio. Tu não tens sócios.”. Aqui está um sentido da unidade
da nação, como nosso Criador nos revelou na surata AL Anbiya versículo 92: “Esta vossa
comunidade é a comunidade única e Eu sou o vosso Senhor. Adorai-Me, portanto (e a
nenhum outro)!”. O Islam coloca todos em pé de igualdade, não há diferença exceto
em devoção e boas ações, como na situação semelhante ao dia de prestar contas, onde
todas as criaturas estarão niveladas esperando prestar contas, esperando a misericórdia
de Deus e temendo a sua punição. E com estas palavras doces que o servo repeti, Todo
o louvor e graça são para Ti, e para Ti é o domínio. Tu não tens sócios.
5. Se formos jogar as pedras, sentiremos a batalha do homem com o maldito Satanás, que
começou há muito tempo no Alto Supremo quando Deus ordenou que seus anjos
prostrassem a Adão que a paz seja com ele, somente o maldito diabo se recusou por
orgulho e se tornou um dos incrédulos e jurou ao Senhor dos Mundos sedução de todas
as criaturas, Por isso, tentou impedir o Profeta Abraão Khalil al-Rahman (A.S) (amigo do
Misericordioso), de cumprir a ordem do Senhor dos Mundos, então o Profeta (A.S) o
atacou com sete pedras em Jamrah Al-Aqaba a maior, outra vez na média e a terceira
na pequena. Foi narrado que 'Abd-Allaah ibn Abbas (que Allah esteja satisfeito com os
dois) que o Profeta (S.A.A.W) disse: “Quando Abraão Khalil chegou aos ritos, o diabo
ofereceu-lhe uma oferta, Ele (A.S) o atacou com sete pedras em Jamrah al-Aqaba, até

que afundou, entrou na terra e desapareceu. Apareceu de novo na segunda Jamrah
oferecendo-lhe uma oferta, Ele (A.S) o atacou com sete pedras em Jamrah al-Aqaba,
até que afundou, entrou na terra e desapareceu. De novo e pela terceira vez apareceu
na terceira Jamrah oferecendo-lhe uma oferta, Ele (A.S) novamente o atacou com sete
pedras, até que afundou, entrou na terra e desapareceu.” Disse o Ibn Abbas: “Satanás
vocês apedrejam e os ritos de seus pais vocês seguem.” al-Bayhaqi.
Estes são alguns dos sinais que foram incluídos nos rituais do Hajj, e se o servo sentir e
cumprir estes rituais ele retornará daquela jornada abençoada, com uma nova página
aberta com Deus Todo Poderoso. E para autenticar estas palavras o Profeta (S.A.A.W)
disse: “Uma pessoa que cumprir a peregrinação, e, durante a mesma, se abstiver dos
vícios e defeitos, essa pessoa retornará (da peregrinação) devidamente purificada,
como se tivesse sido parida por sua mãe, nesse mesmo dia!” BUKHARI.

